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 لوألا ُنْئادّللا

 ير راع لا لاح
 وئِصُم ةذام , 1837 ماع ند

 "َديِدَج دام ىلإ ةجاحلا نإ

 ,.لفكلا ةئاملا ديولويلتسلا وُكَيَمْل

 الؤل ْوَدْيَجْرَدِي

 ,قاويلسلا تالَخ تناكو .ة تاذو انامأ َرثكَأ

 تاذ ,ناقيبو سوُرُك ِنييئاطيربلا نب

 ماع .عارتخأ َةءارَب دنالكيب كيردنج ويل ميم َنِح نئادألا .خ
 يف ُهَقثَح يذلا ةباسملا فاشتكالاو , دنالكبب فاشتكا ْنِإ .اكيرمأ يف ٠٠



 زولويلّتسلا ِتآلَخ ٌةّيِهَأ

 اكف . وألا تارئاَطلا ٍةعانيم يف زوُنويَيسلا آخ

 تَميثتكا دف ْنْكَت ْمَل ةديِفملا اهُضاوَح نم اريك نأ رْبَغ . ٍةلوُمَْم راعسأبو روم تناك

 دب ,لياك ,لكتتي

 تارئاط ْنِم لكْيَملا لرألا ةياعلا برا



 ٍةَديِدَج داوم ٌريِوْطَت

 َنوُُردَي 1490 ماع ارتلكْإ ٍبْرَعِب نوتغتبنبو يف
 '.4. و : نيييثبألا ٌراغ اهَّدَحَأ ناك .

 ١ يح ِةيناَلا ةيكالا بْرحلا انت يف الإ

 هيب رادار طع ( لغألا ين

 هلا فلا فن ( لثنسألا ين) 1



 نئادَّللا ايجوُنونْكَي ُرْوَطَت

 ٍةيبَلا ةْيلاعلا برا لْبق ام ىلإ دوُعَي نقحلاب تنس اهج

 || وتالآلا ىإ ( 25 ةحفص

 ايلامأ يف رديئادللا تّممِل

1 



 ا
 ْدْمَي مل يذلا رطاطملا لحن لت داوي سام ةجاح يف ايناملا تاب ْدَقَق

 ديددك ف]و شوب رعو يعانطْنمالا رطل نم لأ ريللا ىلإ كلذ داقو

 ٍةّيلاعلا برا نِم تارئاط 14



 َديِدجلا َداوَمْلِل لّضفأ ُمُهَقَت
 نأ ةغانّيملا ىلَع ناك ُبرَخلا تلا يح

 اوت قرا ّصقَن َرفاضتو « بْرحلا َدْعَب نيادّلِب ءىطاحلا ْمُهَقلا اذه
 ريثكلا .جاتنإو ميينصت ىلَع . اًهِادخِتنسا تالا يف ٍةَريِخ 3

15 

 ين ديادلا ات يذل وست,
 دوا ديم ضاع



 موه رصتشلاو سيانتلا مش

 نيجو رديه ةَرْذ



 0 هيج
 عّيْرأر نوبركلا

 م نيعيلوبلا نيوكَتل اًعَم لسا شقا

 تاني زجلا بيتر



 ؟ةَديِفملا صاوخلا هذه نّيادَلِ َلعْجَي يِنَلا ام

 أ باج ىلإ فيلاكتلا ةظهابو ٍديِقْملا ةديدس وتازيهجت احب
 .نيدعاسْلا َنِم رقّرِفو بِهاوملا يِوَّذ ِءاّلُعلا َّن

 اذ



 نأ بالفم ميلا اهب
 ٍةَرارَلا نم انتاجاح ْمُظْعُم نما

 نيمو ةيئايميكلا تان

 انلا رطغتملا ىَوِق َتْحَتو نْمّرلا ٍروُرُمِيو

 . طفل ىلإ طبي ايدلا تاقوُتلا وي اياقُب تو

 نأ نيج يف رخَبلا تحت اًروُمْحَم ٍلوُقُملا ذه ُضْعَب لاذ امو 3

 :رقدَم لورقبلا َلوُقُح َتْيَِي ٌراحبلا تْفَج ْثْيَح ىّرخأ َنكامأ يف

 .ريقتلا .جَرُب نم ةليمَم عتجتو لِزاوتس

>23: 



 نيئادّللا _عْنْصِ ِةّيِلَوألا اواي انْدَوَرُي لورتبلا ٌريِطَقَت

 .ىاوملا نم اينرمألا ةعانيضِل رزأللا توزآلا لع َلصْحَتو

1 



 تاّيوايكورتبلا ) ةيئايميكوربلا ٌداولا

 ةّيئايسكلا ٍةاوَتْلل ريِبَك عمم 34



 هييبانُي اهسشم « امن تانئّرجلا رطئارت

 .لينيقيلوبلا دير ولك قوُحْمسس ىلإ ل

 لينيثيلوبلا ديررأك عنصَم يف (فالكوتوألا) ٍدّصوْلا مجمل باج 0.



 نيثيلوبلاو سْكيْسْرِولا ٌةَعانيص

 ارلشلأ نع داني انطخ ( "سكيني ) ةامسملا ليركلا عياتملا 5

 خوات ٍةَجَرَد يفو لعافملا ىفو . طغّضلا اذه َلْمَحَتِل َمْمْط ,صاخ ,لعافُم



 ةَرارَخلاب ٌةَدَّلَصَتلا ُئادّللاو ُةّيِرارَخلا ُنِئادَللا

 ٌةَكباسَتْلا لسالسلا َقِبَرْتَت نيحنشاب

 دارا لكتفلا اًهئاطغإل وألا ِنيْحْبشلاب



 نيئادّللا نم ِءايشَألا علم

 وهو حونصملا ءىّنلا هني حَرشتسسُيو 'بلاقلا مشي مث .( 1 لكلا

 . (9لختفلا ) ادمن هيعمل ْأَدْنِل نحاس

1 



 َدْبَي بلاقلاو ْسَبكملا دعا ىتق .ٍةّصاخ َسباكم 6ع 0 2 3
 بَةَعْرْسي يرجي تاجاجُيلا تادادّسك و

 ةرارحلاب ُةجباعملا

 .ريجاو نآ يف

 .ةيرارحلا نيئادّللا َنِم ّيِمْوَيلا لايتمالا

 م

 ُهْي رارخلا نئادللا



0 
 .بلوللا ة زرادإل اعرف ابدي در ْمْحَتسيو . اًتَرارَح ِةَجَرَد يف

 غوتملا باق لالخ َداملا مقدو ينوزلخلا



 نقاب ليكذفتلا

 ب ملم نيرا اخ مضت

 مث بّلاقلا ْءْلَم ) لجارَلا َنمَِل

 6 دادخأ ملص يف ةاموتءألا ةقيرطلا ع

42 



 سكينوبلا نم عوتمس طفت

 باق

 قوق يرفلاةقيرطب لأم .سشم علام

 .َبوُلْطلا ٍةَروُراقلا

 ءادملا غيرت 44



 لزانَلاو ِنِزاَخْم يف ُنْئادَللا
 ءايذألا تناك تل ةليق تيب هنأ ملغ :نولام ازمأ انياب يف ييدألا .تشبتمأ

 أم ةئمارنلا اتاي يف ةَمَنْحَتسملا نادل م عدلا

 م ًادصتال ىلا نييوبا, الدو ةْبعْوا ن وشب نيئادّللا نوُدب نآلا ًةايحلا ٍرْوَصَت

 معلا .ةيرابرهكلا تاطألخلا< تارّدألا فيتم نيادّللا م ٍةَعوُنَصَلا
 ريراوقلا ىلإ .لئاسلا تاخاحت نم , نش .ضارغلأل ةََتسمْلا نْئادللا ريراوق
 . ليصجلا روت ةسلما

 1 لمح يف ودع ِموُجُو ْنِم دِعاسن نْئادللا

 .ءانيلا تالا يف نّيدّللا

 ,نئادلل ةديدعلا تالائتنسالا ُضضْعَب 145

 اهوربلا َّنِم َريِراوَق ْقوُدنْم

 ةئصارتملا يساركلا نم ةَعومجم

 جاهلا رفاللأب وعلا نوليانلا نم



 ْمَع كلذك 0 تاوُثألا ماسجأ م ىف لما نبق ل لع دْبجلا ل

 د. .نئادللا لامي

 وخلا تاسَسَعلاَو . ٍرعاقلاك

 راب رهكلا ءازجألا

 .٠ .نيوايملا فيتم يف يبا ىجرخأ ٍقدتْسَتُم تالا

 ف



 .نئادألا َلَبْقَتْتْس

 نإ. ريئْسَيم ديالا اذه نأ دولا نيو ٠ نيادألا, .عاولا لك لاسم ديار
 نيادللا لاممتممآ نأ ينعي داوم فاسيكا لاسيشأو ايلا ةفورَمْلا نيادللا نول

 . مايألا هزه ل اهقرتت ىلا ردع ى خا يجنوت ليش لقتل ى

 َلَدَي نورك. فايلأ مادختتماب الم

 كلحالو ,كأ ةتالتسو ةئاسب ديمعت تاجتنما لع لوضحلا

 ٍمْجَر لش ىلع نورا فايلأ صار نم ةاافيتسالا نم نْكْمَتةيجتار داوم ٍريوطَت

 ماي ارت رع حا ل ةامكتلا تح هلق ءاضقلا خالو هاا ا



 : .لطألا تايزاحأ

 : ةّرملْبلا

 00 جياون

 : ُراَقَخلا وأ طيسولا

 باتكلا يف َتدْرَو يلا ةّيملعلا تادّرْفْلا _ضْْبِل حرش

 ضب مم الطلي طئازت يأ شلتت نأ ندم ىلا ةنييلملا تايم

 ىلع ٍلوُسْسْلل ضب مم اهيحْنَب .لئمألا ةثياحألا تائيَرملا طُبَرَن ُدََْع
 لالا ٍةَفَعاضُم تانج

 ةيبولطلا لكتنلا ْدْهَآَنِل بلاقلا بهن ْرَِع نكس وداملا طفتم

 ..يلْسِل تبَلاقلا يف هللا ةناملا نم ةّيفاك ٍةْبْنَك بنس

 1 لارا قاداك ينابنلا اهلك ْدِجَت ىَنَح هل

 .لامغيشسالإ

 داما هلام ايف ميلا هم

 اطئبا ةيئايك داوم ىلإ طفنلا ريطقَت جبل

 رّضنع نم ٍءج ُر
 ءابنم اطتسبأ ىرطأ داوم ىلإ اهترمت نكسب دي ثا قاما

 ماخلا لورتبلا ٍريطْقَت نم اهتَلْع

 .وتانْيرجلا ْنيَب لغافتلا ماٌعإ ىغ ٌدِعاسُن ِئابْمِبك ٌةثام



0 0 
 . ناريطلا ةّصق- 5 ءاضفلا ةداير - ١

 0 ع 5 3
 ىرتكلا 5 قامحألا ةداير:

 اتناول لوانتك تاك ال. ل


